
Abstrakt 

 
Nejzávažnější trestné činy by měly být v každé společnosti velmi přísně postihovány. 

Jejich trestání by tak nemělo probíhat pomocí obvyklých druhů trestů, ale naopak by měl být 

zvolen výjimečný právní nástroj, který by bezpečně ochránil společnost před pácháním 

takovýchto deliktů. V našem právním řádu je za nejtěžší zločiny udělován trest odnětí 

svobody na doživotí, který je vůbec nejpřísnější možnou sankcí, jež může být soudem 

vyřčena. 

 

Jelikož mne problematika trestu odnětí svobody na doživotí velmi zajímá, rozhodla 

jsem se, že si ji zvolím jako téma své diplomové práce. Navíc z důvodu, že je tento trest 

v našem právním řádu poměrně nový, je zde stále prostor pro jeho zkoumání a navrhování 

možných změn, o což bych se ráda v této práci pokusila. Pro mne samotnou jsou 

nejzajímavějšími aspekty tohoto tématu srovnání trestu odnětí svobody na doživotí s tresty 

jemu nejbližšími, exkurz do zahraničních úprav a také dopad doživotního trestu na samotné 

odsouzené.  

 

Touto diplomovou prací bych tedy chtěla důkladně analyzovat nejpřísnější trestní 

sankci českého právního řádu, trest odnětí svobody na doživotí, která slouží k potrestání 

nejzávažnějších zločinů páchaných v naší společnosti. Tento trest byl u nás zaveden novelou 

trestního zákona ze dne 2. května 1990, která nabyla účinnosti 1. července téhož roku, a 

nahradil tak trest smrti. Vzhledem k tomu, že se jedná o trest výjimečný, jeho výjimečnost 

spatřujeme nejen v délce odnětí svobody ale i v jeho dalších aspektech, je třeba tomuto 

trestu věnovat zvláštní pozornost, a to nejen po stránce trestněprávní, ale i po stránce 

penologické, psychologické, morální a sociální. 

 

V úvodu práce budou definovány základní pojmy trestný čin a trest, které jsou pro toto 

téma zásadní, a které budou užívány v průběhu celé této práce. Také se pozastavím nad 

jednotlivými teoriemi trestání a pokusím se vytyčit, jaký je vlastně samotný účel trestu. V 

závěru této části práce se budu zabývat systémem druhů trestů a jaké místo v něm zaujímá 

trest doživotní. 

 



Pro proniknutí do problematiky trestu odnětí svobody je důležité zmínit i historický 

vývoj tohoto institutu, a to především od vzniku samostatného československého státu až po 

dnešní právní úpravu účinnou od 1. ledna 2010. Zároveň tato práce poskytne srovnání i se 

zahraničními právními řády, které mohou přinést nový pohled na problematiku doživotního 

trestu. 

 

Touto diplomovou prací bych chtěla čtenářům vysvětlit samotnou podstatu trestu 

odnětí svobody na doživotí, budu se věnovat současné právní úpravě trestu odnětí svobody na 

doživotí, za jakých okolností je tento trest ukládán, jak probíhá trestní řízení, následný 

samotný výkon trestu a případné podmíněné propuštění.  

 

V této práci se budu také zabývat tresty, které jsou trestu odnětí svobody nejbližší, 

tedy přísnějšímu trestu smrti, a naopak mírnějšímu trestu odnětí svobody na předem 

stanovený počet let. Budu se snažit najít odpověď na otázku, zda by trest odnětí svobody na 

doživotí neměl být nahrazen jedním z výše zmíněných trestů. Trest smrti znamená porušení 

jednoho z nejvyšších lidských práv, práva na život, a tím i nedodržení zásady humánnosti, a 

proto je jeho abolice nutná. Na druhou stranu by znamenal jisté zamezení v dalším páchání 

trestné činnosti. Trest odnětí svobody na určitý počet let by mohl být příliš mírný a nemuselo 

by dojít k nápravě pachatele. Pro správné pochopení trestu odnětí svobody na doživotí je třeba 

se věnovat i těmto potenciálním alternativám tohoto trestu. 

 

Závěrečná část nám poodhalí, jaký dopad má trest odnětí svobody na doživotí na 

samotné odsouzené, jak se cítí, jak je výkon tohoto trestu změnil a co je samotné nejvíce trápí. 

 

Cílem této práce je komplexně pojmout problematiku trestu odnětí svobody 

na doživotí, zhodnotit současnou právní úpravu, rozebrat její kladné i stinné stránky 

a především definovat problémy tohoto trestu. Následně se pokusím navrhnout řešení těchto 

problémů a také zvážím, zda je tento trest legitimní sankcí v našem právním řádu. 


